
Üle-eestilised erivajadustega 
inimeste suvepäevad Otepääl

Reedel 30. juunil kell 13.00 seisid 
pidulikul avamisel rõõmsalt ja sära-
silmselt MTÜ Kõrgessaare noorteklubi 
Vikerkaar, Raplamaa Vaimupuuetega 
Inimeste Tugiühingu, SA Maarja 
Küla, SA Viljandi Haigla, MTÜ Antsla 
Tervisekeskuse, Kodijärve Hooldekodu 
ja Otepää Päevakeskuse esindajad.
   Suvepäevade idee sai alguse 
Juhtumikorralduse koolitusel olnute 
heast koostööst. Nii otsustatigi, et suvi-
ti hakatakse koos käima. Esmakordselt 
toimusid suvepäevad Viljandimaal 
Pärstis, kus osalesid sõbrad Viljandist, 
Raplast ja Otepäält.
   Sellise ettevõtmise eesmärgid on pak-
kuda erivajadustega inimestele  meel-
divat ja mõtestatud ajaviidet, laiendada 
nende silmaringi ja sõpruskonda, anda 
võimalus uueks kogemuseks. 
   Teisalt on suvepäevad selline koht, 
kus saavad kokku inimesed, kes taha-

Otepää vallas Pühajärve 
põhikooli spordiväljakul, toi-
musid 30. juunist 2. juulini 
II üle-eestilised erivajadus-
tega inimeste suvepäevad. 
Osalejad sõitsid kohale 8-st 
vallast.
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA 
 vald

SANGASTE 
vald

vad ja oskavad pakkuda erivajadustega 
inimestele võimalikult mitmekesiseid 
ja huvitavaid võimalusi igapäevaelu 
värvikamaks muutmiseks. Omavahel 
vahetatakse kogemusi, teadmisi ja ja-
gatakse infot, mis hõlbustab tööd eri-
vajadustega inimestega. Hea meel oli 
jagada pärnakate rõõmu vastvalminud 
uue hoolekandekompleksi üle. SA 
Maarja Küla paigaldas vahetult enne 
suvepäevi uuele majale nurgakivi. Kes 
teeb, see jõuab ja leiab ka raha. 
   Suvepäevade kavad olid jaotatud 
nii, et kõigile leidus tegevust ja kaasa-
löömise rõõmu. Sportlikud mängud 
vaheldusid erinevate õpitubadega: 
valmistati õuevaase, maaliti hiidlaste 
kaasa toodud mererannast korjatud au-
guga kivikesi, kujundati suvepäevade 
rätikud ja lipp. Mõlemal õhtul tegi 
tantsumuusikat ansambel ja mängiti 
seltskonnamänge. Hakkama saadi 
telemänguga “Rooside sõda”, käidi 
Pühajärves ujumas ja ekskursioonil 
Otepää looduskaunites kohtades. 
Hiidlastele jättis kustumatu elamuse 
Otepää seikluspark, selle töötajad olid 
suvepäevade läbiviimisel koostööpart-
nereiks.
   2. juulil kell 13 oli laager üles rivis-
tatud pidulikuks lõpetamiseks ja kõlas 
kellukese helin. See helin raamistas 
suvepäevade algust ja lõppu. Osalejate 

Kivi värvimine hiidlaste juhendamisel

Raie MM-võistlused 
Otepääl 

näod olid naerul, kuid silmis võis mär-
gata väikest nukruse helki. Oldi ju äsja 
sõrunenud ja nii palju olnuks veel vaja 
rääkida või midagi põnevat koos teha.
   Ilmgi soosis suvepäevi. Tänan neid, 
kes aitasid kaasa suvepäevade ladusale 
korraldusele ning läbiviimisele, millele 
osalejad jagasid ainult kiidusõnu. Need 
olid Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-

Lugupeetud vallakodanikud! 

Otepää vallavalitsuse ettevõtmisel 
toimub Otepää Kultuurikeskuses kol-
mapäeval, 26. juulil a kell 16.00-18.00 
kohtumine vallarahvaga. 

Osalevad vallavalitsuse ametnikud ja 
volikogu liikmed.

Kindlasti on teil küsimusi, mis vajak-
sid vastamiseks eelnevat ettevalmis-
tamist, seetõttu palume teil sellised 
küsimused edastada vallavalitsusele 
kirjalikult hiljemalt 24. juuliks posti-
aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää 
või e-posti aadressil vald@otepaa.ee. 

Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

27. raie maailmameistrivõistlused toi-
muvad 16.-19. augustil. Eestis viiakse 
maailmameistrivõistlused läbi esma-
kordselt. Võistlusi korraldavad RMK, OÜ 
Husqvarna Eesti, AS Stora Enso Mets ja 
MTÜ Eesti Metsaselts. 
   Raie MM-võistlusi korraldatakse 
alates 1970. aastast. Esimest korda 
toimusid need samaaegselt Ungaris ja 
Jugoslaavias. Algselt populariseeriti 
raietöölise elukutset ja lihviti 
kutseoskusi. Tänapäeval pakuvad 
raievõistlused sportliku elamuse 
ning samas võimaldavad esitleda 
professionaalset raietehnoloogiat, 
-tehnikat ja turvavarustust. 
Kuna raietööd võivad oskamatul 
saekäsitsemisel olla ohtlikud, 
pööratakse erilist tähelepanu 
ohutustehnikale. Peamisteks 
hindamiskriteeriumiteks on seetõttu 
ohutud töövõtted, täpsus ja aeg. 
   Eelolevatele võistlustele on ooda-
ta osalejaid 25 riigist, kokku ligi 100 
võistlejat. Eesti võistkonda kuuluvad 
Andres Olesk, Taavi Ehrpais, Anto Laas 
ja juuniorina Mik Hansen. Peetakse nii 
individuaalset kui ka meeskondlikku 
paremusjärjestust. Traditsiooniliselt 
võisteldakse viiel alal: puu langetami-
ses, saeketi vahetamises aja peale, palgi 
kombineeritud järkamises, täpsussaagi-
mises ja puu laasimises. 

Lisainfo : www.wlcestonia.com
RMK metsamajanduse turundusjuht ULVAR 

KAUBI 

grupp, Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Pühajärve põhikool ja direktriss Miia 
Pallase ning Rae kohvik.
   Päikest teie päevadesse! 

Korraldaja MARIKA EIN, 
Otepää Päevakeskus

Võistluste ajakava
16.08. 20.00  avamine Otepää kesk-

väljakul
17.08. 9.30-18.00 võistlus puu langeta-

mises RMK Erastvere metskonnas
 (võistluspaik asub Tallinn-Tartu-Võru maan-

tee 236. km Kanepist 5 km Võru poole)
18.08. 9.00-18.00  võistlus saeketi vahe-

tuses, kombineeritud järkamises ja 
täpsussaagimises Tehvandi staa-
dionil

19.08. 12.00-18.00  võistlus laasimises 
Tehvandi staadionil

 19.00  lõpetamine Otepää 
keskväljakul

Jaapani vanasõna ütleb, et mitte keegi pole meist nii 
tark kui meie kõik. Ka eesti vanasõnad ei jää alla: 
„Üks pea on hea, kaks veel parem”, „Kaks meest 
ikka kaks meest” jne. Koostöös sünnivad tegemised, 
millest on rõõmu nii lastele kui ka õpetajatele. Ja 
miks mitte oma kogemusi ka teistega jagada ja teiste 
kogemustest õppida. 
   Seekordne mõtete vahetamine leidis aset 8.-9. 
juunil Tallinnas konverentsil „Humanistlik algõpe-
tus/Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine.” Õpetajaid ja 
teisi haridustöötajaid oli kogu Eestist. Eriti hea tunne, 
et Valgamaalt oli palju osavõtjaid Puka keskkoolist, 
Keeni põhikoolist, Valga gümnaasiumist, Valga vene 
gümnaasiumist.
   Konverentsi kahel päeval jagus ettekandeid nii 
suurde saali kui ka töötubadesse. Eesmärgiks oli anda 
ülevaade algõpetuse hetkeseisust ja suundumustest 
Eestis. Tutvustati ja populariseeriti humanistlikku 
õppimis- ja õpetamiskäsitlust ning selle praktilisi 
rakendusi.
   Puka keskkool esines kahe ettekandega: üks oli 
4. klassi juhataja Eva Kose (pildil paremal) ja arvu-
tiõpetaja Eve Mäeoru töötoaettekanne ning teine Eve 
Mäeoru stendiettekanne. Humanistliku tehnoloogia-
kasutuse töötoas esinesime ettekandega teemal „Eesti 
keele ainetundide seostamisest arvutiõpetusega III 
ja IV klassis”, kus tutvustasime koostöös valminud 
õpiprojekte ja laste tehtud töid. Kuna õppekava ühe 
läbiva teema „Infotehnoloogia” lülitamist õppe-
protsessi saab siduda mitmete erinevate õppeaine-
tega, siis kasutasime III ja IV klassis integreeritud 
arvuti- ja aineõpetust, eelkõige nende seostamist 
eesti keelega. 

   Integreeritud õppetöös on valminud projektid 
„Päike, kuu ja tähed” ning „Minu kodu”, millest 
viimane võitis eelmisel aastal „Virtuaalsete õppe-
tundide” konkursil 9. koha vabariigis. Kokku laekus 
konkursile üle 200 töö 48st üldhariduskoolist. 
Integreeritud õppetöö hõlmas väga palju erinevaid 
tegevusi, nagu omaloominguliste muistendite, luu-
letuste, muinasjuttude, koomiksite, intervjuude 
vormistamist arvutil koos piltide joonistamisega, 
helisalvestuste tegemist, mõistekaartide ja esitluste 
koostamist.
   Positiivse kogemusena võib välja tuua õpilaste 
loovuse ja koostöö arendamise, esinemisjulguse 
suurenemise esitluste demonstreerimisel, omaloo-
minguliste õpimappide valmimise ja õpetajate hea 
koostöö.
   Stendiettekanne oli „I ja II kooliastmele mõeldud 

veebipõhisest õpikeskkonnast „Krihvel””. Arvutiõpe-
tuse tundides aitavad õpilased kujundada, hinnata ja 
testida arvutiõpetaja poolt juhitava projekti „Krihvel” 
veebipõhist õpikeskkonda. Õpitarkvara arengut 
toetab Tiigrihüppe Sihtasutus. Analoogseid, eelkõige 
õpilastele suunatud õpikeskkondi Eestis pole. Kõige 
lähedasemad on portaalid „Koolielu” ja „Miksike”. 
   „Krihvlis” on palju õpiotstarbelisi objekte, nagu 
veebipõhine joonistusvahend, paaride leidmise ja 
mõistekaardi koostamise vahendid, arvutamise ja 
lünktekstide vahendid, ristsõnade ja suhtlemise va-
hendid, pildigalerii ja lingikogu. Kuna „Krihvlis” loo-
dav materjal vastab kehtivale õppekavale, võib seda 
kasutada ainetunni läbiviimisel. Tarkvara on praegu 
veel arendamisel, see valmib 2006. aasta lõpuks.

EVE MÄEORG ja EVA KOSK

Koostöös sünnivad toredad mõtted
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 766 4818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub  24. augustil.

Toimetus: Arvo Saal ja Aili Miks
Küljendus: Riju Johanson
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid

nende selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu 
eest.

Kuigatsi Külamaja 
tegemised
22. aprillil alustasid Kuigatsi Külamaja Seltsingu julged 
naised ettevalmistustöödega oma maja saali remontimi-
seks, teadmata mis neid ees ootab. Ühe päevaga said saali 
seinad vanast värvist ja muust sodist puhtaks, edasi jätkati 
pahteldamise ja lihvimisega. Kuna enamusel puudusid 
oskused-kogemused, oli algusest peale ettevõtjaks vastavate 
teadmistega Anneli Aab. Lihvimas ja värvimas olid abiks 
Maire Elvet ja Kaimor Kärsna. 
   Eelarves oli raha ainult seinte värvimiseks, aga töö käigus 
selgus, et lagi, põrand ja elektrisüsteem vajavad ka kindlasti 
korrastamist. Ega siis jäänudki muud üle, kui vana hea 
korjandus ja toetajate abi. 
Elektrisüsteemi uuendamist toetas ja sellega tegeles Arvo 
Odrak. Laevärvimist toetasid Heino Teder, Endel Teder ja 
Elle Luik. Korrastati ja paigutati ümber vanad lambid, mille 
tulemus oli igati korralik. Tegijateks olid Tarmo, Koit ja 

Peeter. Põrand lihviti esialgu lihtsalt üle, võimalusel tuleb 
põrandaid veel korrastada. Lihvijateks olid Kaarel, Hanno 
ja Ahto.
   Abiga toetasid veel paljud oma küla elanikud; aknalauad, 
lauaplaadid ja ka kõik tööd said tehtud oma jõududega 
vabatahtlikult. Täname Kohaliku Omaalgatuse programmi, 
Puka vallavalitsust ja kõiki tegijaid ja toetajaid.
   9. juunil olid kõik kutsutud uue saali avapeole, kus tänati 
tegijaid-toetajaid ja söödi torti. Toimus ka heategevuslik 
loterii, mille käigus edasiseks koguti arvestatav summa. 
Kevadest tegutseme juba MTÜ Kodupaiga Külaseltsina. 
Värskeim tegu on Koduküla Teadaandmiste lehe esimene 
number.

ÕNNE PAIMRE

Suvises menusaates “Laulge kaasa” ei tegutse laulev 
saatejuht Reet Linna üksinda. Saadet teeb kokku 17 te-
letöötajat. Üks neist kaadritagustest tegijaist on produt-
sent – Otepää mees Valdur Sepp.
   Meediagrupi Süd-Est ja ETV suvesaade “Laulge kaa-
sa” oli algul mõeldud üheaastase projektina. Aga läks 
teisiti. Nüüd käib juba seitsmes hooaeg. ETVst on saate-
tegijad saanud kinnituse, et jätkata võib veel kolm aas-
tat. Vähemalt.

Maaleht
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Eduard Aamer elas sisuka ja viljaka elu.
Ta oli tegudeinimene, kelle algatused on 
peaaegu alati viljadeni jõudnud ning kelle 
käepuudutus piltlikult öeldes ka raagus ok-
sale võlus õied.
   Eduard Aamerile oli antud tohutu töövõi-
me koos analüüsioskusega. Lisandus võime 
aru saada ja arusaadav olla. Maapoisina olid 
talle prioriteediks kogukonna huvid ja mu-
red. Töötas ta end ju üles lihtsast töömehest 
asutuse juhiks juba NSVL ajal, jõudes olla 
nii kolhoosi esimees kui ka sovhoosi direk-
tor. Neist aegadest saadud kogemused ja 
autoriteet olid tema saatjaks kogu hilisemal 
teel.
   Vabariigi taastamise järel oli Eduard see 
vastutuse võtja, kes keset lagunemist ja laia-
liminemist võttis kätte ja lõi erainitsiatiivil 
ettevõtte. AS Sanwood tuli ja jäi, tagades pal-
judele inimestele töö ja leiva ka siis, kui seda 
kõikjal ei suudetud. Lisaks jõudis Eduard 
osaleda veel mitme praegu tuntud ettevõtte 
asutamisel. Nimetagem siin Sangaste Linnast 
või Vallaid. Olgu need tunnistuseks Eduard 
Aameri algatus- ja teostusvõimest.
   Olles harjunud olema pidevalt töös, lõõ-
gastus ta maatöödel-toimingutes. Vaheldust 

pakkusid laulmine ja suupillimäng enda 
jaoks, sekka ka jahilkäigud ja tehnikasport. 
Eduardi jätkus kõikjale.
   Märku Eduard Aameri autoriteetsusest ja 
lugupeetusest annab ka tema pidev valimine 
vallavolikogusse, mille liider oli ta juba teist 
koosseisu. Just selles ametis tuli eriti esile 
tema oskus olla üle väiklusest ning võime 
liita erinevaid huvigruppe. Sangaste vallavo-
likogu on neil aegadel töötanud inetute kon-
fliktideta kogukonna ümarlauana ja olnud 
seetõttu väga hea töövõimega. Eduard suutis 
kuulata ja oskas rääkida nii, et teda kuulati. 
Ta oli alati vaoshoitud, arukas, kompromis-
sialdis ja mõistis asju näha tervikuna. Kõiges 
oli talle suureks toeks tema autoriteet.
   Eduka ettevõtjana abistas Eduard nii raha 
kui ka teoga hättasattunuid. Tema ettevõtete 
nimi ei puudunud praktiliselt kunagi ürituste 
sponsorite nimekirjadest, alahinnata ei saa 
tema rolli valla kultuuri- ja spordielus, eriti 
raskematel aegadel. Valla kool ja lasteaed 
on saanud olulist abi ja tähelepanu Eduardi 
eestvõtmisel. Need, kes mäletavad, on tänu-
likud!
   Ülemusena oli Eduard nõudlik, aga õigla-
ne. Talle läksid vägagi korda alluvate mured 

ja rõõmud. Talle oli omane vastutustunne 
ja hoolivus ka neis asjus, mis teda otseselt 
ja isiklikult ei puudutanud. Tema väärtust 
ülemuse ja inimesena mõistetakse ja tead-
vustatakse ehk alles nüüd…
   Eduard oli tuntud ja teatud mees ka väl-
jaspool Valgamaad. Kõikjal tunti ja teati teda 
ja tema firmasid, kui juttu tuli Sangastest ja 
Keenist. Tema tegusid on tunnustanud nii 
president kui ka valitsus, neist on kirjutatud 
erinevates äriväljaannetes.
   Inimesena oli Eduard kindel mees. Tema 
sõna maksis ja lubatu sai teoks. Tema tõsi-
seltvõetavust ei ole keegi kunagi kahtluse alla 
seadnud. Palju on neid inimesi Valgamaal, 
kellele Eduard on omakasupüüdmatut abi 
osutanud. Eduardi võis alati usaldada ja 
temaga oli seljatagune kindel.
   Eduard Aamer andis oma tegevuse ja ole-
masoluga kogukonnale rohkem, kui seda on 
osatud tähele panna. Ta oli ehitaja ja looja. Ta 
on olnud sideaine kogukonna kivide vahel. 
Nüüd hoomame kaotuse suurust ja olnu 
olulisust.
   Ta lahkus varem, kui oleks pidanud. Ent 
Eduard Aamer ei kao, sest ta on mees, kelle 
jäljed jäävad.

Mees, 
kelle tegudest jäävad jäljed 

EDUARD AAMER   12.01.1948 - 26.06.2006

Pühajärve puhkekeskuselt katuse viinud tormihoog jättis 10. juulil 
elektrita paljud Otepää elanikud. Veel järgmise päeva lõunaks ei olnud 
paljudes majades voolu, Eesti Energia rikketelefoni 1343 automaatvas-
taja aga vastas veel kell 11.50, et ollakse teadlikud elektrikatkestusest 
Palupera vallas ja vool taastatakse kella seitsmeks hommikul.

Selgitab OÜ Jaotusvõrk kommunikatsioonijuht KRISTJAN 
HAMBURG:

“10. juuli äikesetorm tekitas Otepääl ja selle lähiümbruses hulgaliselt 
elektririkkeid. Rikete põhjusteks oli enamikul juhtudel puude murdu-
mine liinidele. 
   Keskpingevõrgus oli 5 riket, mille tõttu oli elektrivarustus häiritud 
600 kliendil, neist enamikule suutsime tunni ajaga elektrivarustuse 
taastada. 
   Madalpingerikkeid esines 22, mille tõttu oli elektrivarustus häiritud 90 
kliendil, neist enamik suudeti likvideerida 11. juuli pärastlõunaks ehk 
12-14 tunniga. Rikkebrigaade oli piirkonnas tööl tavapärasest rohkem 
ehk 6 brigaadi. Üksikud majapidamised pidid elektrivarustuse taasta-
mist ootama üle 20 tunni, see oli tingitud suurtest töömahtudest liinide 
remondil. Enim häiritud oli Sihva, Pühajärve ja Raudsepa piirkond. 
   See, et rikketelefoni aegunud teade automaatvastajasse jäi, oli inimlik 
eksimus. Telefoniteenindaja oli unustanud selle maha võtta. Palume 
segadust tekitanud info eest oma klientidelt vabandust.”

OT

Torm võttis paljudelt elektri
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Valdur Sepp – ”Laulge kaasa” 
produtsent

Jaanus Raidal vaidlustas Otepää volikogu poolt temale umbusalduse 
avaldamise otsuse Tartu halduskohtus. Raidal taotles volikogu otsuse 
tühistamist, kuna ta viibis umbusalduse avaldamise ajal haiguslehel. 
   14. juulil väljakuulutatud kohtuotsuse alusel tunnistas kohus Otepää 
vallavolikogu otsuse Raidali umbusaldamise osas seaduslikuks ning jättis 
kaebuse rahuldamata. Kohus leidis, et Jaanus Raidali kaebus on alusetu 
ja põhjendamata ning Otepää vallavolikogu toimis tema umbusaldamisel 
õigesti ning seadust järgides. 
   Samuti kontrollis Valga maavanem järelevalve korras Otepää valla-
volikogu tegevuse seaduslikkust seoses Jaanus Raidalile umbusalduse 
avaldamisega. Maavanem leidis, et volikogu ei ole umbusalduse aval-
damise menetlemisel seadust rikkunud. 
   Jaanus Raidali haiguslehel viibimist ja samaaegaselt tööülesannete 
täitmist uuris Eesti Haigekassa ning tuvastas, et Raidal rikkus haiguslehel 
olles seadust ja otsustas talle mitte määrata ajutist töövõimetust. 
   Kokkuvõtlikult: Otepää vallavolikogu liikmed, kes avaldasid um-
busaldust Jaanus Raidalile, ei toiminud valesti ega rikkunud seadusi, 
seadust rikkus hoopis kannatanuna esinenud Raidal ise. 
   Nüüd Otepääl ringi vaadates saab igaüks meist otsustada selle üle, 
kas Jaanus Raidal oli suutlik juhtima ja korraldama valla elu või mitte. 
Mõne kuuga on taas käivitunud seni pooleli olenud projektid ja käib 
ehitustegevus. Suuremat tähelepanu pööratakse elanike murede lahenda-
misele, näiteks Keskuse elamute kütteprobleemidele, mitte aga kohalikule 
inimesele mittevajaliku kõrghoone või purskkaevu ehitamisele. 
   Loodan siiralt, et volikogus on taastunud töine, Otepää arengule suu-
natud ja inimeste huvisid arvestav meeleolu. 

Otepää vallavolikogu esimees ANTS MANGLUS

Kohus jättis Jaanus Raidali 
kaebuse rahuldamata

Seni mängimata Rudolf Reimani ekspressionistlik 
näidend on oodanud lavalaudu möödunud sajandi 
30ndaist aastaist.Lavastajad Jaan Tooming ja Anne 
Türnpu on selle nüüd Leigol vaatajateni toonud. Kolm 
etendust oli juulis ja kolm seisab ees: 3.,4. ja 6.augustil 
algusega kl 20.

Äripäeva Suveeri 

Painajad ja tundmatud alustasid 
Leigo teatrisuve

“Selles kaldaäärses paigas on väga vanad puud vette 
langenud ja osaval ronimisel saab minna täiesti ladva 
tippu,vee kohale… Istun seal justkui helesinises toas 
– ümberringi vesi ja taevas… Selles kohas tajun olemise 
ja mitteolemise õhukest piiri… Sellest kohast saan väge 
ja võimu edasi hingamiseks.” 
        Ave Kruusmaa, kunstiõpetaja  

Pere ja kodu 

 Päris oma koht, mis annab väge

Igaüks teab oma
inglistaatuse 
suurust
ja paturegistri
sügavust
Ei ole meie asi
õigeks mõista 
või süüdistada

Tahtmata tapetakse
armastusi
ning antakse andeks
kannatusi
aegade ette ja taha
Momendil mida ei 
näha
Pettumuste viha

Selginult 

Otepää Teataja toimetus ÕNNITLEB oma kirjasaatjat Aili Naruskit juubeli puhul!

kobrutab üle
kui äsja
keematõusnud pii-
masupp

Aili Naruski
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O t e p ä ä  v a l d

Evald Kahro Märdi küla 11.08.1912 94
Eino Loog Pilkuse küla 23.08.1915 91
Aino Siilbek Otepää linn 05.08.1917 89
Aade Pahlberg Sihva küla 11.08.1919 87
Ella Äitse Otepää linn 29.08.1919 87
Arsiina Arak Otepää   20.08.1920 86
Rosiina Lopman Kastolatsi 22.08.1920 86
Agu Selge Otepää   31.08.1920 86
Irene Kahro Märdi    24.08.1921 85
Elga Mitt Arula    29.08.1922 84
Mare Mandli Kassiratta 17.08.1923 83
Aino Prans Otepää   17.08.1923 83
Ilse Jeeret Koigu   26.08.1923 83
Endla Jürissaar Pilkuse  08.08.1924 82
Elsa Kikas Otepää   04.08.1925 81
Agnes-Loreida Pleksepp Otepää  26.08.1925 81
Aino Reigo Mäha    28.08.1926 80
Eino Rohtla Otepää   12.08.1927 79
Helju Orav Otepää   21.08.1927 79
Vanda Tamm Sihva    22.08.1927 79
Margarita Golubeva Otepää   23.08.1927 79
Eha Tamm Otepää linn 15.08.1928 78
Endla Kikas Otepää linn 18.08.1928 78
Matrena September Märdi    14.08.1929 77
Harald Jürissaar Pilkuse   03.08.1930 76
Endla Kartau Pühajärve   19.08.1930 76
Silvia Murula Otepää  22.08.1931 75
Sinaida Ernits Otepää   01.08.1932 74
Lehte Arike Otepää   11.08.1932 74
Arne Tenno Vana-Otepää 27.08.1932 74
Heldur Hermann Otepää  03.08.1933 73
Harry Püss Pilkuse   22.08.1933 73
Maiu-Malle Rohtla Otepää   24.08.1933 73
Voldemar Rõõm Otepää  01.08.1934 72
Felix Baumann Otepää   03.08.1934 72
Laine-Luule Kuusk Otepää  07.08.1934 72
Lehti Dorch Ilmjärve   10.08.1934 72
Eevi-Milvi Õlli Otepää  17.08.1934 72
Milvi Kapp Otepää   22.08.1935 71
Ilmar Stamberg Otepää   22.08.1935 71
Tõnis Kohus Pühajärve   09.08.1936 70
Zoja Olvet Mägestiku   15.08.1936 70
Õie Lehtmaa Vana-Otepää   24.08.1936 70
Anne Raid Otepää   02.08.1937 69
Endel Mandel Otepää   24.08.1937 69
Maie Asor Mägestiku   10.08.1938 68
Linda Talvik Truuta   21.08.1938 68
Hillar Väina Otepää   21.08.1938 68
Vaige Kartau Otepää   27.08.1938 68
Elvi Tagel Otepää   03.08.1939 67
Ants Tiirmaa Otepää   20.08.1939 67
Ülo Kõlus Otepää  24.08.1939 67
Heino Visnapuu Kastolatsi   07.08.1940 66
Vladimir Dosugov Vidrike   24.08.1940 66
Helgi Tusti Otepää   27.08.1940 66
Vaike Urbmets Otepää   28.08.1940 66
Lea Jüris Otepää   02.08.1941 65
Leili Teder Otepää   09.08.1941 65
Ülo Türk Tõutsi   09.08.1941 65
Mare Kangro Otepää   04.08.1942 64
Ülla Aart Otepää  10.08.1942 64
Ene Pooland Otepää   16.08.1942 64
Märt Märs Otepää    17.08.1942 64
Lea Viira Otepää   24.08.1942 64
Paul Park Märdi    01.08.1943 63
Heili Altsaar Otepää  18.08.1943 63
Aino Kivisalu Otepää   16.08.1943 63
Helle Jaanson Otepää  06.08.1944 62
Tiina Mägi Otepää 07.08.1944 62
Erich Sild Vana-Otepää 09.08.1944 62
Raigo Kirsimäe Otepää   13.08.1944 62
Andres Kukk Pedajamäe 20.08.1944 62
Heino Einling Otepää  28.08.1944 62
Anne Are Otepää  07.08.1945 61
Ants Terav Kastolatsi  07.08.1946 60
Rein-Peeter Kruus Otepää  22.08.1946 60
Enn Müürsep Otepää  26.08.1946 60

AMETLIK INFOSÜNNIPÄEVAD augustis

Pa l u p e r a  v a l d

Ferdinand Pihl Urmi 02.08.1909 97
Leontine Lokk Astuvere 31.08.1920 86
Maria Alatalo Mäelooga 11.08.1925 81
Linda Tobre Pastaku 12.08.1926 80
Valve Värton Hellenurme 06.08.1928 78
Herta Visnapuu Neeruti 17.08.1928 78
Aliide Sööt Atra küla 28.08.1928 78
Liivia Suu Palupera 21.08.1929 77
Kadri Kukk Neeruti 11.08.1931 75
Mare Allev Palupera 27.08.1946 60

P u k a  v a l d

August Vissak  Puka  23.08.1913 93
Anita Velt  Purtsi  16.08.1918 88
Leida Lessing  Rebaste  19.08.1919 87

Otepää vallavalitsuses:
 Otsustati anda luba Hitivabrik OÜ-le korraldada Otepää 
valla haldusterritooriumil avalik üritus kontsert Dagö & 
Ursula toimumisajaga 21.07.2006 kell 21.00-23.30, toi-
mumiskohaga Pühajärve laululava.
 Otsustati kehtestada ajutine liikluskord Otepää valla 
territooriumil ajavahemikul 23. juuni-24.juuni 2006.
 Otsustati anda nõusolek M. K`le võõrandada tema 
alaealistele lastele kuuluv kinnisasi korteriomand asu-
kohaga Sihva küla Otepää vald.
 Otsustati määrata sünnitoetust viiele vallakodaniku-
le.
 Otsustati eraldada ühekordset abiraha 25 vallakoda-
nikule.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha (koolilõpetaja 
toetust) 91 Otepää valla elanikule.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Kassiratta küla Juusa-Lauri kinnistu detailplaneering.
 Otsustati kinnitada Otepää vallas Vana-Otepää külas 
korteriomandi seadmise teel erastatava Koidu maaüksuse 
suuruseks 1765 m².
 Otsustati kinnitada Otepää vallas Vana-Otepää külas 
korteriomandi seadmise teel erastatava elamu Vana-
Otepää kontorelamu maaüksuse suuruseks 4164 m². 
 Otsustati jagada Väike-Palava, Juhani, Tuulemäe, 
Kasepää I, Puustusmäe, Sõdurikoht katastriüksused. 
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Rein Kasepuule 
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike 
küla Männisalu maaüksus; Tiiu Treufeldtile suitsusau-
na püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kassiratta küla 
Juusa-Lauri IV maaüksus. 
 Otsustati väljastada ehitusluba Rein Kasepuule ela-
mu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla 
Männisalu maaüksus; Tiiu Treufeldtile elamu püstitami-
seks asukohaga Otepää vald Kassiratta küla Juusa-Lauri 
IV maaüksus; AS-ile Pühajärve Puhkekodu pargipavil-
joni osaliseks lammutamiseks asukohaga Otepää vald 
Pühajärve küla Sõjatamme maaüksus; SA-le Tehvandi 
Spordikeskus hotelli parklate ja kõnniteede rajamiseks 
asukohaga Otepää vald Nüpli küla Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksus; SA-le Tehvandi Spordikeskus in-
fostendide püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli 
küla Olümpiakeskus Tehvandi maaüksus; 
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk 
kuuluvatele 10/0,4kV komplektalajaamale, 10kV ja 0,4 kV 
kaabelliinidele seoses Tiina Karu Orumäe kinnistu liitu-
misega Pilkuse külas; Mare Seppale kuuluvale elamule 
asukohaga Otepää vald Otepää linn Kastani tn 4; OÜ-le 
Jaotusvõrk kuuluvale Triin Lukka eramu võrguühenduse-
le, Sulli alajaamale ning 0,4kV ja 10 kV kaabelliinidele. 
 Otsustati väljastada projekteerimistingimused Evi 
Soonele puurkaevu, asukohaga Arula küla Ansu maaük-
sus Otepää vald, ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le 
Kinnisvaramaailm korterelamu, asukohaga Otepää vald 
Otepää linn Kopli tn 2a ehitusprojekti koostamiseks; Arvi 
Lassiniidule, asukohaga Vana-Otepää küla Otepää vald 
veinimäe maaüksus, elamu ja abihoone ehitusprojekti-
de koostamiseks; OÜ-le Gneisenau Invest hoonete re-
konstrueerimiseks ja laiendamiseks, asukohaga Nüpli 
küla Otepää vald Marguse Õppe-Puhkebaasi maaüksus 
ehitusprojekti koostamiseks; Raido Allsaarele, asukohaga 
Nüpli küla Otepää vald Hüti maaüksus, elamu ja abihoo-
nete ehitusprojektide koostamiseks; Tarmo Rellole, asuko-

haga Kääriku küla Otepää vald, Põhja- Lükardi maaüksus, 
elamu ehitusprojekti koostamiseks; Lille Talile, asukohaga 
Vana-Otepää küla Otepää vald Linnamäe maaüksus, ela-
mu ehitusprojekti koostamiseks.
 Otsustati kinnitada riigihanke „Otepää lipuväljaku ja 
külastuskeskuse ümbruse ehitus“ pakkumistoimingute 
läbiviimise komisjoni otsus.
 Otsustati kanda Pühajärve Raamatukogus maha 1209 
sisuliselt aegunud ja lagunenud raamatut.
 Otsustati tagastada Kalle Kikkasele vaie tähtaja möö-
dalaskmise tõttu.
 Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa 
Ivar Mõtsale, Hillar Mõtsale ja Mare-Anne Mõtsale.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke 
„Promenaadi ja turuplatsi ehitus“ pakkumismenetluse 
läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Urmas 
Jaagusoo, Aivar Pärli, Aare Matt, Mare Raid.
 Otsustati pidada võimalikuks Mart Paama omandis 
oleva suvila juurde maa ostueesõigusega erastamist. 
Maaüksuse nimetus Tammemäe.
 Otsustati algatada Otepää vallas Nüpli külas Partsilombi 
kinnistu tiigi puhastamise projekti keskkonnamõju hin-
damine seoses kavandatava tegevusega-olemasoleva tiigi 
puhastamine ja kaldaalade korrastamine.
 Otsustati algatada Otepää vallas Vana-Otepää külas Ülo 
kinnistul kraavi tiigiks kujundamise projekti keskkonna-
mõju hindamine seoses kavandatava tegevusega- kraavi 
tiigiks kujundamine ja kaldaalade korrastamine. 
 Otsustati algatada keskkonnamõjude strateegiline hin-
damine Raudsepa küla Rebase ja Lepassaare kinnistute 
detailplaneeringule. 
 Otsustati lõpetada Sihva küla Tamme- Juusa kinnistu 
detailplaneeringu planeerimismenetlus.
 Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Pühajärve küla Tamme kinnistu detailplanee-
ringule. 
 Otsustati algatada Otepää vallas Pühajärve külas Lehe 
kinnistu detailplaneering. 
 Otsustati anda luba MTÜ-le Eesti Jalgratturite Liit 
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil avalik 
üritus Eesti Noorte Meistrivõistlused Jalgrattaspordis 
28.06.2006 ja 29.06.2006 toimumiskohaga Otepää-Valga 
mnt ja Otepää rollerirada.
 Otsustati kutsuda tagasi SA Otepää Spordirajatised 
nõukogu liige Alar Arukuusk.
 Otsustati pikendada Marika Külmale määratud projek-
teerimistingimusi üksikelamu ja abihoonete, asukohaga 
Pilkuse küla Väike-Trukitse maaüksus Otepää vald, ehi-
tusprojektide koostamiseks. 
 Otsustati muuta Tiina Karule määratud projektee-
rimistingimusi elamu ja abihoone, asukohaga Pilkuse 
küla Otepää vald Orumäe maaüksus, ehitusprojektide 
koostamiseks. 
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Margus Ulstile 
sauna lammutamiseks asukohaga Otepää vald Kääriku 
küla Pülme maaüksus; Margus Ulstile sauna püstitami-
seks asukohaga Otepää vald Kääriku küla Pülme maaük-
sus.
 Otsustati anda nõusolek maa ostueesõigusega erasta-
miseks hoonete omanikule Silvia Pärnale.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk 
kuuluvale Triin Lukka eramu võrguühendusele, Sulli 
alajaamale ning 0,4kV ja 10 kV kaabelliinidele. 
 Otsustati eraldada raha Otepää Vallavalitsuse reserv-
fondist. 

Palupera vallavalitsuses
 Peeti võimalikuks Valga maakonnas Lutike külas asuva 
Maakoht nr. XVII jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks: 
MAAKOHT nr. XVII ja SAVIMÄE ning Neeruti külas Roni 
kinnistu jagamist kaheks katastriüksuseks: ALA-RONI ja 
MÄE-RONI.
 Anti korraldus projekteerimistingimuste väljastamiseks 
Esmeralda Lillele Astuvere külas Saare kinnistule rajatava 
väikeehitise projekteerimiseks ja Kert Olupile Räbi külas 
Kõivumäe kinnistule väikeehitise projekterimiseks.
 Anti korraldus Nõuni külas Väike-Ilusa kinnistul nr. 
1960540 hoone rekonstrueerimiseks ehitusloa väljasta-
miseks Hanno Koljakile.
 Korteriomandi seadmise eesmärgil määrati Paluperas 
külas VEEVÕTU katastriüksuse müügihind.
 Nimetati Pastaku külas vaba metsamaa nr. 32 
LODU katastriüksuseks. Maa erastajaks on FIE UNO 
KIISHOLTS.

Otepää vallavolikogus

 Otsustati kinnitada Otepää valla 2005. aasta majan-
dusaasta aruanne.
 Otsustati eraldada vahendid reservfondist.
 Otsustati kinnitada riigihanke „Pikaajalise laenu võt-
mine“ reg nr 027382 pakkumistoimingute läbiviimise 
komisjoni otsused ning sõlmida laenuleping. 

Palupera vallavolikogus

 Kuulanud eelnevalt ära volikogu liikmete sõnavõtud, 
revisjonikomisjoni arvamuse ja OÜ Juristibüroo Fides 
järeldusotsuse, kinnitati Palupera valla 2005. aasta kon-
solideeritud majandusaasta aruanne bilansimahus 11 
174 tuhat krooni.
 Otsustati suurendada pangalaenu investeeringute 
teostamiseks 181 000 krooni võrra.
 Otsustati lisada Palupera valla teeregistrisse avali-
kult kasutatav pinnastee RAUDTEEJAAM-VEEVÕTU 
ja PALU-MAKSINA kruusatee.
 Arutati Hellenurme küla elanike kollektiiv-
seid avaldusi Helde PM Tootmine tegevuse kohta 
Hellenurme sigalate taaskäivitamisel.

Sangaste vallavalitsuses
 Väljastati ehitusluba Einar Toomemäele Sangaste 
alevikus asuval Teearu kinnistul üksikelamu püstitami-
seks, Rando Undrusele Sangaste alevikus asuval Veskitee 
kinnistul üksikelamu püstitamiseks ja osaühingule 

Jaotusvõrk Restu külas asuva Kitsemäe talu elektrivõr-
guga liitumisühenduse ehitamiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Finlaid 
Tiidu külas Togerpuu kinnistul asuva büroohoone kasu-
tuselevõtuks.
 Väljastati projekteerimistingimused Indrek Baumile 
Risttee külas asuval Ala-Kunstimäe kinnistul elamu ehi-
tusprojekti koostamiseks, Jana Rööbile Mäeküla külas 
asuval Bokja kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks, 
osaühingule Jaotusvõrk Risttee külas asuval Kuresoo kin-
nistul maakaabelliini ja komplektalajaama ehitusprojekti 
koostamiseks, osaühingule Jaotusvõrk Mäeküla külas 
asuval Bokja kinnistul maakaabelliini ehitusprojekti 
koostamiseks ja osaühingule Jaotusvõrk Lossiküla külas 
asuval Saare kinnistul õhuliini ehitusprojekti koostami-
seks.
 Anti nõusolek Lauküla külas asuva Ilusa maaüksuse 
13,41 ha suuruse maa erastamiseks Ago Ilusale.
 Nõustuti Tiidu külas asuva Võidu katastriüksuse 
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Sauli ja 
Võidu.
 Pikendati Ädu külas asuva Pärli A-2 talu maa tagasta-
mise toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 31. detsem-
brini 2006. a.
 Eraldati kultuuriprojektide toetamiseks 11 000 kroo-
ni.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 43 823 krooni sõi-
duauto Opel Meriva liisimiseks, 35 000 krooni Keeni 6-1 
asuva korteriomandi ostmiseks ja 7 737 krooni fotoapa-
raadi Canon ostmiseks
 Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika ilutu-
lestiku korraldamise luba 1. juulil 2006. a. ajavahemikul 
kell 23.00 - 24.00 Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku 
korraldamiseks.
 Määrati juunikuu toimetulekutoetus kolmekümne 
ühele isikule kogusummas 34 367 krooni ja täiendav 
sotsiaaltoetus kolmele alaealiste perekonnaliikmetega 
toimetulekutoetuse saajale kogusummas 600 krooni.
 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks 
õpilaste sõidusoodustused kahekümne neljale isikule 
kogusummas 13 608.50 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmekümne kahele 
isikule kogusummas 14 424.90 krooni.
 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 2000 kroo-
ni.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 
kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 53 kroo-
ni.
 Määrati ühele puudega isikule hooldaja ja lõpetati ühe 
puudega isiku üle seatud hooldus.
 Määrati ühele isikule 200 krooni suurune puudega ini-
mese täiendav toetus ja ühele isikule 400 krooni suurune 
hooldajatoetus.

Ajavahemikul 7. kuni 10. juulini lõhuti Otepääl Pühajärve 
rannas päästerõngaste alused, pink, ümber lükati laste 
liumäed, rüvetati välikäimlaid ning purustati klaastaa-
rat.
   17. juulil avastati, et Palupera valla Hellenurme külas on 
lõhutud üks trafo ja varastatud selles olnud vask. 

POLITSEI

järgneb lk4

Puka vallavalitsuses   
 Otsustati maksta kahele isikule sünnitoetust kokku 
6000.-  
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks Ilme 
Ilvesele Aakre külas Heina maaüksus, 3,25 ha, Gunnar 
Järvele Aakre külas Järve maaüksus 5914 m2; Luise 
Vuksile Aakre külas Oja maaüksus 23,10 ha; Lennart 
Kaarnale Rebaste külas Oona lauda maaüksus 14 135 
m2; aktsiaseltsile Setaria Ruuna külas Setaria maaüksus 
19 918 m2 .
 Juunis otsustati maksta toimetulekutoetust seitsmele 
isikule; 

Puka vallavolikogus 22. juunil 
 Kinnitati 2005. aasta majandusaasta aruanne.
 Kohaliku liikluse korraldamiseks  rajatud Puka valla 
territooriumil paiknevad teed on mõõdistatud, kaardis-
tatud ning nendele on pandud numbrid. Vallavolikogu 
kinnitas täpsustatud valla teede nimekirja.
 Kinnitati muudatused Puka valla 2006. aasta eelar-
ves.
 Nõustuti Puka vallale kuni ühe miljoni krooni ulatuses 
laenu võtmisega Puka Keskkooli söökla ja Puka rahvamaja 
rekonstrueerimiseks, Vooremäe detailplaneeringu reali-
seerimiseks. 
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SÜNNID

SÜNNIPÄEVAD augustis

Amanda Lõõndre  Meegaste 21.08.1919 87
Olev Neemeste  Puka  23.08.1920 86
Linda Nikland  Ruuna  06.08.1921 85
Aino Ruus  Plika  15.08.1923 83
Leenart Pallon  Pedaste  21.08.1923 83
Valli Saar  Puka  03.08.1924 82
Ermilde Elštein  Kuigatsi  26.08.1925 81
Raun Hõbemägi  Aakre  09.08.1927 79
Lisette Valge  Kuigatsi  15.08.1927 79
Lembit Luts  Aakre  27.08.1927 79
Elvi Teino  Aakre  30.08.1930 76
Harald Lillipuu  Puka  18.08.1931 75
Aadi Juus  Puka  07.08.1932 74
Kalju Kurvits  Puka  08.08.1932 74
Heino Viilup  Puka  25.08.1932 74
Helgi Piir  Kähri  17.08.1933 73
Taimo Rõõm  Aakre  31.08.1933 73
Anne Heinap  Meegaste küla 19.08.1936 70
Mare Pikk  Pühaste  01.08.1941 65

S a n g a s t e  v a l d

Ariadna Mandli  Sarapuu  15.08.1917  89 
Heldi Pungar  Mäeküla  09.08.1921  85 
Maie Kerson  Restu  24.08.1924  82 
Asta-Irina Ottender  Keeni  30.08.1925  81 
Heino Kängsepp  Risttee 13.08.1926  80 
Linda Jääger  Lauküla  15.08.1926  80 
Astra Rebane  Vaalu   24.08.1927  79 
Veera Kotka  Lauküla 17.08.1929  77 
Endla Jääger  Sangaste  02.08.1930  76 
Helgi-Loreida Männiste Lossiküla  27.08.1932  74 
Valter Valentin Rebane Lossiküla  31.08.1932  74 
Lemmi Käärik  Lossiküla  11.08.1933  73 
Uno Samoilov  Keeni küla 27.08.1934  72 
Helju Lehes  Lossiküla 22.08.1935  71 
Maiga Toomsalu  Sangaste  20.08.1936  70 
Toivo-Valjo Elvet  Lossiküla 27.08.1936  70 
Ülo Lütt  Sangaste 26.08.1937  69 
Helve Kuklas  Keeni 14.08.1938  68 
Valve Sprenk  Pringi 10.08.1941  65 
Aili Roio  Restu 02.08.1942  64 
Harri Tiimann  Sarapuu 07.08.1942  64 
Maevi Rebane  Sangaste 22.08.1942  64 
Valli Kotka  Lauküla  25.08.1942  64 
Ene Perle  Kurevere 19.08.1943  63 
Vaike Tuisk  Lossiküla  19.08.1944  62 
Helge Kalbri  Lauküla  05.08.1945  61
Peeter Martinson  Sangaste 15.08.1945  61 
Kalju Hõrak  Sangaste 22.08.1945  61 
Asta Alegander  Mäeküla  24.08.1945  61 
Niina Levina  Keeni  29.08.1945  61 
Rein Adusson  Sangaste  20.08.1946  60 

Sangaste vallavalitsus  ÕNNITLEB  esimesel 
poolaastal sündinuid!

 Armin Raudsepp   18. veebruar
 Paula Puksov   28. märts
 Kristofer Oja   01. aprill
 Jaanika Lepp   10. aprill
 Karl-Martin Raidsalu   07. mai
 Joosep Hinn   20. mai

O t e p ä ä  v a l d

Änni Perv   12. juuni
Rünno Pihus   13. juuni

Fotokonkurss 
„Hei, politsei!“

Eesti politsei 88. aastapäevale pühendatud 
fotokonkursi „Hei, politsei!“, teema on „Minu 
lustakas suvi koos politseinikega“.
   Konkurss toimub 21. juunist 1. ok-
toobrini 2006. a kahes vanusegrupis: kuni 
13aastased lapsed ja 14-kuni 18aastased 
noored. 
   Omatehtud fotosid oodatakse meiliaadres-
sile: hei.politsei@pol.ee. Paberil fotosid võib 
saata märgusõnaga „Fotokonkurss“ aadres-
sil: Julgestuspolitsei, Ädala 4E 10614 Tallinn
   Võistlustööle tuleb kindlasti lisada autori 
nimi, kool, klass, kodune aadress, telefoni-
number ja/või e-posti aadress.
   Esitatud pilte saab vaadata ja oma lemmi-
kutele hääle anda politsei kodulehel www.
pol.ee.

P u k a  v a l d

P u k a  v a l d : 

Stenver Vahi   13. juuni
Laur-Rogert Sulg  21. juuni

Planeeringud PUKA VALLAS 
Detailplaneeringu algatamine
Puka Vallavalitsus kinnitas lähteseisukohad ning algatas 
detailplaneeringu Kuigatsi külas asuvale Villemi kinnistu-
le. Planeeringu eesmärgiks on planeeritava ala jaotamine 
kruntideks, maa-ala sihtotstarbe muutmine, planeeritava 
ala ehitusõiguse määratlemine. Kinnistu omanik soovib 
maa, suurusega 15,22 ha, jagada umbes 1500 – 1800 
ruutmeetri suurusteks elamukruntideks.  
   Kinnistu läheduses asuvad endise Kuigatsi mõisa hoo-
ned, mõisa park, Kuigatsi tehisjärv ja oja. Ulatuslik ehi-
tustegevus toob kaasa endaga olulise keskkonnamõju ning 
lähtuvalt sellest algatas vallavalitsus Villemi kinnistu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise.

AMETLIK INFO

giks on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse määramine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamata jätmine:
 Pühajärve küla Tamme kinnistu detailplaneeringule. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, ehitusõigu-
se alade ja servituutide vajaduse määramine. Kavandatav 
tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatamata jätmisega. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamised:
 Raudsepa küla Rebase ja Lepassaare kinnistute de-
tailplaneeringule. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine, maa 
sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse alade määramine. 
Kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise mõjuga Natura 
2000 võrgustiku alale. Valgamaa Keskkonnateenistus on 
nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamisega.  
 Nüpli küla Kaldaääre kinnistu detailplaneeringu-
le. 
Planeeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse ala ja servituutide vajaduse määramine. 
Kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise mõjuga Natura 
2000 võrgustiku alale. Valgamaa Keskkonnateenistus on 
nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamisega. 

Valgamaa KESKKONNATEENIS-
TUS teatab 

Otepää vallas Nüpli külas Anso 9 (63602:002:0133) ja 
Kullamaa (63602:002:0244) katastriüksusel kavanda-
tava tegevuse keskkonnamõju hindamise aruande ava-
likust väljapanekust ning avalikust arutelust Riikliku 
Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regionaalse 
osakonna kontoris (Kolga tee 28, Otepää) 10.08.2006 
kell 13.00. 
   Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kujundada 
Kullamaa kinnistule jääv Marguse oja lõik voolu tõkes-
tamise, paisutamise teel läbivooluga seisuveekoguks. 
Arendaja on Aivar Kullamaa (Anso 9, Nüpli küla 67406 
Otepää), otsustaja ja järelvalvaja Valgamaa keskkonna-
teenistus (kontaktisik Kersti Nurmetalu, tel. 766 6146, 
e-post: kerstin@valgamv.ee). 
   Keskkonnamõju hindab Loodushoiu Ühing LUTRA, 
vastutav täitja (juhtiv) ekspert Nikolai Laanetu (litsents 
KMH0095), hüdroloogia ekspert Arvo Järvet (litsents 
KMH0057).   
   Keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda ja 
esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööpäeviti 
kirjalikult Valgamaa keskkonnateenistuses, aadressil Kesk 
tn. 12, Valga kuni 09.08.2006. Keskkonnamõju hindamise 
aruandega saab tutvuda ka Valgamaa Keskkonnateenistuse 
koduleheküljel (http://www.valga.envir.ee) keskkonnainfo 
peatüki all. 

Planeeringud OTEPÄÄ VALLAS 
Algatatud on järgmised detailplaneeringud:
Pühajärve külas Lehe kinnistu detailplanee-
ring. Planeeringu algatamise taotleja on OÜ Regsil. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muut-
mine, kinnistu jagamise, ehitusõiguse alade ja servituu-
tide vajaduse määramise võimalikkuse väljaselgitamine. 
Planeeritava ala suurus on 2,71 ha.
 Mäha külas Atlanteri kinnistu ja lähiala detailpla-
neering. Planeeringu algatamise taotleja on OÜ Atlanter. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muut-
mine, kinnistu jagamise, ehitusõiguse alade ja servituu-
tide vajaduse määramise võimalikkuse väljaselgitamine. 
Planeeritava ala suurus on 24,06 ha.
 Pedajamäe külas Ando kinnistu II maatüki detailp-
laneering. Planeeringu algatamise taotleja on Erich 
Teigamägi. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sih-
totstarbe muutmine, kinnistu jagamise, ehitusõiguse 
alade ja servituutide vajaduse määramise võimalikkuse 
väljaselgitamine. Planeeritava ala suurus on 6,49 ha.
 Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab ava-
likule väljapanekule Nüpli küla Jaanimäe ja Jaanioru 
kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmär-
giks on maa ümberkruntimine, sihtotstarvete määrami-
ne, kruntidele ehitusõiguse alade määramine, liiklus-
korralduse ja tehnovõrkude ühenduste lahendamine, 
servituutide vajaduse välja selgitamine.
   Kinnistute omanik on OÜ Amina, Jaaniorg kü. 
Sihtotstarve on maatulundusmaa (M) ja suurus 4,4 ha, 
Jaanimäe kü. sihtotstarve on elamumaa (E) ja suurus 
1,56 ha. 
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28. juulist 
kuni 11. augustini 2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis. 
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik 
arutelu 14. augustil 2006 kell 13.00.

Kehtestatud detailplaneeringud:
 Nüpli küla Laane kinnistu detailplaneering kehtes-
tati 19. juulil 2006. a. Detailplaneeringu eesmärgiks on 
maa osaline sihtotstarbe muutmine, elamute rajamiseks 
ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõr-
kude ühenduste lahendamine, servituutide vajaduse välja 
selgitamine.
 Kassiratta küla Juusa-Lauri kinnistu detailplaneering 
kehtestati 19. juulil 2006. a. Detailplaneeringu eesmär-

Puka valla ametnike puhkused:

Vanemspetsialist Marika Uibo   7. juuli kuni 
19. august.
Vallasekretär Anita Kallis  3. juuli kuni  26. 
juuli (vastuvõtupäevad puhkuse ajal igal 
teisipäeval , telefon 510 0177).
Vallavanem Heikki Kadaja 3. juuli kuni 16. 
august.
Sekretär Lea Trees 26. juuni kuni 3. august.

2006. aasta kevadel toimus Sangastes esimest 
korda beebikool, kuhu kutsuti 2005. aastal sün-
dinud lapsed. Kuuel kohtumisel rääkis Hiie Vähi 
laste toitmisest ja kandmisest, nii ema kui lapse 
tervisehoiust ja paljust muust. Koos prooviti väi-
kelapsele sobivaid võimlemisharjutusi ning ühel 
hommikupoolikul korraldati lõbus “ujumisõppus” 
Pühajärve Puhkekeskuse lastebasseinis. Kahele 
kohtumisele kutsusime külalised, kes õpetasid 
lastega tegelemiseks vahvaid laule, mänge ja 
liikumisi. Suur tänu õpetajaile nende lõbusate 
tundide eest! 
   Kui beebikool lõppema hakkas, leidsid emad 
üksmeelselt, et selliseid kohtumisi peaks jätka-
ma ka sügisel. Kevadel toimunud beebikoolis oli 
rõhuasetus emade omavahelisel jutuvestmisel 
ja ema tegevusel lapsega. Kuna sügisel on need 
lapsed juba suuremad ja liiguvad tunduvalt 
enam, otsustati kutsuda beebikooli läbi viima 
muusikaõpetaja, kes praegusest enam seaks rõhku 
laulule, mängudele ja liikumistele, mida lapsed 
ka ise kaasa saavad teha. 

   Nõusoleku neid mängutunde sügisel läbi viia 
andis Piret Stepanov, kes on laste muusikaõpe-
taja ka Sangaste lasteaias ja kooli ettevalmistus-
klassis. Selleks, et arutada sügisesi plaane ning 
saada natuke aimu sellestki, mis lapsi tulevikus 
ees ootab, kutsusime Pireti ja tema juhendatud 
lasteaialapsed väikesele beebipeole. Tublid esi-
nejad kandsid peol ette luuletusi, laule ja tantsu. 
Suur tänu latsele väga kauni kontserdi ja Piretile 
nende juhendamise eest! 
   Lisaks beebikoolis osalejatele oli beebipeole kut-
sutud ka need kuus perekonda, kelle perre sün-
dis poeg või tütar 2006. aasta kevadel. Nendele 
peredele oli peo olulisim osa pidulik hetk, mil 
abivallavanem Tõnu Saarman andis peredele 
kätte lapse sünnitunnistuse. Pidu lõppes ühise 
tordisöömise ja vestlusringiga. 
   Kohtumiseni kõigi 2005. aastal sündinud 
lastega sügisel, septembri teisel nädalal. Täpse 
kohtumisaja anname teada kuulutustega augusti 
lõpus. 

PILLE SIKK

 Alustas Sangaste beebikool 

Bowlingus eripakkumine 
õpilastele

E-N  15-17   60.-
17-24   80.-

R-L 12-17 120.-

Küsi ka 
sünnipäevapaketti 
lastele!

Info ja broneerimine 

766 5400

Uudis!

Suveks uued luksuslikud 
kehahooldused ja 
prantsuse stiilis 
geelküüned varvastele.

Info ja broneerimine 
766 5555
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65 aastat tagasi, 12. juulil 1941 alustas taasilmumist nädala-
leht “Otepää Teataja”. Väljaandja ja toimetaja oli otepäälane 

Aleksander Tiitsmaa.  

Ühe väikelehe taasilmumiste lood
Esimene lugu. 18. märtsil 1932 hakkas ilmuma kohalik häälekandja 
“Otepää Teataja” August Toominga (Kusta Toome) toimetamisel.
   “Kusta Toom oli muidugi omamoodi veidrik, kellest aegade jooksul 
on mõndagi kõmulist ja kahjuks lausa mõnitavatki kirjutatud ja 
kõneldud,” kirjutas Tuglase Majamuuseumi juhataja August Eelmäe 
1992. aastal, mil “Otepää Teataja” oli oma kolmandas taasilmumise 
ajajärgus. “Vastupidiselt paljudele teistele hindan ma kõrgelt tema 
lapsemeelset hingepuhtust, püsivat kutsumust ja kõiketrotsivat 
ettevõtlikkust. Ja imetlusväärset kannatusvõimet. Olen teda tema 
metsaonnis Rõngu lähistel Salulaanes külastanud ja aastaid kirja-
vahetuses olnud. Mul on täiskomplekt tema ajakirjast “Hääl” /1933 
–1941), ka mõned tema “Tõrviku” aastakäigud, milles on kajastatud 
ka Otepää omaaegseid olusid. On ka “Otepää Teataja” hinnata kaa-
sanne “Vihud”, trükitud Pallase trükikojas Otepääl, ja seda ilmuski 
üksainus number.”

Teada on, et Kusta Toom ei suutnud seal Rõngu metsades oma onni 
ja koerteperet jätta, et tulla toimetajaks pikemaks ajaks. Kolme kuu 
möödumisel kutsusid trükikoja omanikud Linda ja Elmar Praks 
uueks toimetajaks tollase Otepää linnapea Arvo Orni, kes oli lehe 
juures tegev 1940. aasta augustini. Ühe kuu oli ajalehe tegevtoime-
taja Vello Pekomäe, kes on hilisemast tegevusest tuntud väliseesti 
kirjanikuna Rootsis.
   Niisiis, 18. märts 1932 - oktoober 1940 oli “Otepää Teataja” esimene 
ilmumisperiood. Väärtuslikem hinnang selle aja lehetegijaile kõlas 
August Eelmäelt 1992. aastal: “Teie väikelehe esimene toimetaja 
Kusta Toom on Eesti sõltumatu ajakirjanduse ISA.“

Teine lugu. See peaks sisaldama teist ilmumisperioodi, millest esial-
gu oli teada ülivähe, ainult ehk paarirealine tekst, et “Otepää Teataja” 
ilmus ka saksa ajal 1941-1944. Ja kõik jäänukski minevikuuttu, kui 
poleks tulnud pööret ajaloos ning Eesti taasiseseisvumist.

Kolmas lugu. See koosneb omakorda mitmest lühiloost ja seigast, 
mis loob mosaiigi nii mahavaikitud minevikust, ühe lehetegija traa-
gilisest saatusest kui ka lehetöö jätkajate ootamatutest leidudest ja 
omamoodi võitlemistest taasiseseisvunud Eestis.
  Kolmas ilmumisperiood algas 1989. detsembrist, mil nägi ilmavalgust 
55 aastat kestnud vaheaja järel ikka endise nimega “Otepää Teataja”. 
Otepää ärkamine oli tollal nii silmapaistev, et valgamaalasest teleajakir-
janik Ragnar Kond käis sageli siinseid uudiseid kajastamas. Nii sai tal 
teoks ka lühiintervjuu tollase “Otepää Teataja” toimetaja Aili Miksiga. 
    Televisioon on igal juhul võimas meediakanal, võrreldes seda ühe 
väikelehe või selle toimetajahakatise pingutustega. Vastukajasid tuli 
kirjades ja suuliselt, kirjutajaiks just need, kes ise kõige tihedamalt 
meie väikelehega seotud olid olnud.

Esimeste hulgas tuli kiri Linda ja Elmar Praksilt. See avas ammuste 
eelkäijate huvi, tahtmise ja pealehakkamise. “Oli 1930. aasta ke-
vadsuvi, kui kolisime Viljandist Otepääle, et avada seal väike trü-
kikoda.“ 
   Imetlust vääriv, kuidas endisest lasteaiakasvatajast naispoolest ja 
kutsega trükitöölisest tugevamast poolest sai „Otepää Teataja“ asutaja 
ning selle hinges hoidja, kuidas nad selle nimel palgata töötasid, et 
bensiinimootoriga käivituvat trükimasinat käigus hoida ja muude 
pisitrükiste kõrval ka lehte ilmutada… Kolinud Elva, kus oli elekter, 
jätkati sealgi “Otepää Teataja” trükkimist. Ajaleht ilmus kord nädalas, 
lehepakid saadeti öise rongiga Elvast Paluperra, kust bussijuht need 
Otepääle tõi.
   Üks kiri tuli Harjumaalt Mai Jõgilt (1. dets 1990): ”Lp. toimetaja. Kui 
hakkas taas ilmuma “Otepää Teataja”, siis esinesite TVs ja ütlesite, 
et Teie arvates oli ajaleht hea (ehk paremgi) siis, kui ta omal ajal pidi 
oma ilmumise katkestama. Olen väga tänulik Teile nende sõnade 
eest. Tookord oli toimetaja ka minu isa Aleksander Tiitsmaa, ja see 
maksis talle mõne aasta pärast elu.“
   Aleksander Tiitsmaa sündis 1898. aastal Kullamaal, õppis Tartu 
Ülikoolis eesti keelt, folkloori, etnograafiat ja murdeid, töötas 1940-
1941 “Postimehes”, seejärel toimetas “Otepää Teatajat” (1941-1944). 
Viimane leht sai tal valmis mõni päev enne lahkumist Otepäält. 
  Tiitsmaa surmateade tuli Irkutskist. Mai Jõgi lõpetas isa jälgedes 
ülikooli samal erialal, välismaale ei pääsenud, sest tema isa olevat 
toimetanud kõige nõukogudevaenulikumat lehte Eestis.
  „Meie mineviku tunnistajatena, lugemisharjumuse ja kirjasaatjate 
kasvatajana on väikelehtedel kohalikus elus oluline osa“, tsiteeris 
Margo Miks 1993. aastal oma diplomitöös “Otepää Teataja 1932-
1993” tunnustatud professoreid (M.Lauristin, P.Vihalemm, S.Uus, 
J.Peegel). 

Meie jäljed 
jäävad  (11.)

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

AILI MIKS

21.  kell 21.00 Dagö ja Ursula suvetuur
 Pühajärve laululaval. Piletid piletilevi müügikohtades eelmüü
 gis 30. juunini 100.- ja 80.-, 1. juulist 110.- ja 90.-, toimumise   

 päeval kõigile 125.-
28.-30.  Pühajärve IX puhkpillipäevad
KAVA: Reedel, 28.07.
 14.00 Pühajärve IX Puhkpillipäevade AVAMINE
 Kultuurikeskuse terrassil Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkestrid
 18.30 Rakvere saksofonikvartett Pühajärve puhkekeskuse par- 

 gis
 Laupäeval, 29.07. Vabaõhukontserdid
 13.00 Otepää kesklinnas Aseri Puhkpilliorkester
 14.00 Otepää kesklinnas Saku Puhkpilliorkester
 15.00 Palupera mõisapargis Uhtna ja Pühajärve    

 Puhkpilliorkestrid
 19.00 Koondorkestri kontsert Kultuurikeskuse terrassil. Kaastegev  

 Tartu tsirkusestuudio „Fox“
 21.00 Vene Sarvekapell (St. Peterburg, Venemaa) Otepää Maarja 

  Kirikus
 Pühapäeval, 30.07
 12.15 Puhkpillipäevade lõppkontsert Otepää Maarja Kirikus
29.   kell 18.00 Laulge Kaasa avalik salvestus Pühajärve
 puhkekeskuse õuel.
 Saatejuht Reet Linna, režissöör Jaanus Nõgisto, saateansambel:  

 Are Jaama, Henn Rebane ja Tiit Saluveer. Tasuta

5.-6.  kell 10.00 Rahvusvaheline koolinoorte rahvamuusikafestival  
 erinevad kontserdid Otepääl ja naaberlinnades.

 Suur kontsertprogramm käsitöölaadal Kultuurikeskuse  
 terrassil 

6.  kell 10.00 Otepää käsitöölaat

K U LT U U R I K A L E N D E R

JUULI

Sangastes tantsiti 
jaanituli põlema
22. juunil peeti Sangaste valla jaanipäeva. 
Õhtu alguses said Silva-Agro õuel lapsed 
mängida ja jõudu katsuda. Pärast seda as-
tusid üles meie oma tantsurühmad „Tanuke“ 
ja „Rõõmurullid“ ning mängis kohalik pilli-
mees Ilmar Tiideberg. 
   Edasi tegutses Sangaste rahvaga Viljandi 
Kultuuriakedeemia tudeng Erki Uus, kes  sõ-
naosavalt pani rahva sangpommi rebima, 
köit vedama, põtra küttima. Traditsioonilise 
jaanipäeva ala, köieveo võitis Keeni mees-
te võistkond tihedas rebimises Silva-Agro 
meeskonnaga, kolmanda koha said Sangaste 
mehed. Naistest oli võidukas Sangaste õpe-
tajatest koosnev võistkond.

   Erakordseks võib Sangaste jaaniõhtut pidada 
selle poolest, et Viljandi Kultuuriakadeemia 
tantsutudeng Kati Grauberg seadis tulesüüta-
mise tantsu spetsiaalselt Sangaste peo jaoks. 
Olen siiralt tänulik talle selle eest ja loodan, 
et tantsijate etendus meeldis ka vallarahvale. 
Tantsuks mängis ansambel Rivaal. 
   Suured tänusõnad ütlen Kati Velnerile ja 
AS Silva-Agrole, kellega koostöös Sangaste 
valla jaaniõhtu sai peetud. Lastele andis au-
hinnad AS Must Kukk, vallaürituste suur-
toetajad OÜ Landhaus ja Raul Nämi toetasid 
samuti jaanipäeva korraldamist. Lisaks 
saime toetust ka Kohaliku Omaalgatuse 
Programmist.

MERLE TOMBAK

AUGUST

80 aastat tagasi (02.07.1926) puhkes 
suur tulekahju Otepää alevis (Lille ja Pika 
tn piirkonnas). Põles ära 15 elumaja, 23 
kõrvalhoonet, koolimaja (“Puki” kool), 
auru jõul töötav võitööstus.

65 aastat tagasi (05.07.1941) lasksid 
Otepää ümbruse metsavennad Palupera 
ja Puka jaamade vahel kraavi punaväe-
lastest hävituspataljonistide rongi. Sur-
ma ja haavata sai üle 100 mehe.

65 aastat tagasi (08.07.1941) sunniti 
Otepäält lahkuma viimased Punaarmee 
väeosad. Saksa okupatsiooniväed jõud-
sid siia 10.07.1941.a. 

65 aastat tagasi (10.07.1941) lasti käi-
bele Otepää postmark, mida trükiti Ahto 
Praksi trükikojas Otepääl.

65 aastat tagasi (12.07.1941) alustas 
taasilmumist nädalaleht “Otepää Teata-
ja”. Väljaandjaks oli otepäälane Aleksan-
der Tiirmaa.

50 aastat tagasi (22.-24.06.1956) toi-
musid Otepää rajooni I noorsoofestivali 
suvepidustused: spordivõistlused, jaa-
niõhtu, jaanipäev, laulupäev, vabaõhu-
etendus “Vürst Gabriel” (60 tegelast, 
lavastas Kalju Ruuven).

40 aastat tagasi (26.06.1966) avati Ote-
pää Linnamäe madalamal platool mäles-
tuskivi tahvliga, tähistamaks Otepää kir-
jaliku esmamainimise 850. aastapäeva.

15 aastat tagasi (10.-11.08.1991) peeti 
Otepääl rahvusvaheline võistlus “Otepää 
Suverull 91”. Üldvõidu saavutasid 
Ljubov Jegorova ja Jari Isometsä.

5 aastat tagasi (04.08.2001) avati Pilku-
se Musumäel mälestuskivi tähistamaks 
Pilkuse küla teadaolevat esmamainimist 
465 aastat tagasi (1541).

Koostas HEINO MÄGI

6.  Restu külapäev: spordipidu, Restu Mõisakooli 220. aastapäev 
 Muuseumiselts Restu kool  Sangaste vald

Restu kooli 220. aastapäeva, 72. spordipäeva ning 
Restu, Risttee ja Mäekülade külapäev 

KAVA
9.00-10.00   Registreerimine spordivõistlusteks
10.00  72. Restu spordipäeva avamine
11.00-12.00     Vilistlaste kogunemine ja hommikukohv
12.00 Restu kooli 220 aastapäeva aktuse avamine 
 (Lahkunute mälestamine, muusikaline tervitus Otepää  
 muusikakoolilt, sõnavõtud, mälestustahvli avamine)

13.00 Spordipäev jätkub, võitjate autasustamine
15.00  „Restu Rammumees 2006“ võistlus

RESTU SPORDIPÄEVA alad:
Eelkooliealised lapsed - 60 m jooks, hüppepalli vise.
Lapsed (1994. a. ja varem sündinud) - 60 m jooks, kaugushüpe, 
pallivise
Noored (1990-1993. a. sündinud) - 60 m jooks, kaugushüpe, odavise
Täiskasvanud (naised 1989-1972, mehed 1989-1967) - 60 m ja 1500 
m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, odavise
Veteranid (naised 1971 ja varem sündinud, mehed 1966 ja varem 
sündinud) - 60 m ja 1500 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge odavise.

Üritust toetavad Sangaste Vallavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse 
Programm, Maaelu Edendamise Sihtaasutus, Kultuurkapitali 
Valgamaa ekpertgrupp, Valgamaa Spordiliit, OÜ Landhaus, FIE Raul 
Nämi, AS Silva-Agro, Keeni Põhikool
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TÄHTSÜNDMUSI 
OTEPÄÄ AJALOOST

Lugupeetud Restu kooli vilistlased!

Meie koolil möödub tänavu 220. a. 
esmamainimisest. Sel puhul 
koguneme 6. augustil koolimaja 
juures ja tähistame sündmust piduliku 
aktusega.   

    Ühendame vilistlaste kokkutuleku traditsiooni-

lise Restu spordipäevaga, mis toimub juba 72. 

korda. Meenutame möödunut hariduse-, kultuu-

ri- ja spordivallast. Avame mälestustahvli, ilmub 

hariduselu kajastav trükis ja graafiline leht, mis

vilistlastele ja õpetajatele on tasuta.

   Ootame osalejailt
 
50 kroonilist osamaksu päeva kulude katteks. Raha võib tasuda ülekandega 

Sangaste Kihelkonnamuuseumi Seltsi arvele 221030458090 märgusõnaga ”Restu kooli vilistla-

ne”. Osavõtumaksu saab tasuda ka kohapeal.
   Heino Kängsepp, Sangaste Kihelkonnamuuseumi Selts
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Kolm aastakümmet koolitasid 
linnasekretäri kõiketeadjaks
3 KÜSIMUST  EHA TEDERILE

Kõikidel uuema aja rahvakoosole-
kuil on muude küsimuste hulgas 
päevakorda tõusnud üks ja oluline: 
kuidas vanasti saadi linnavalitsuses 
asjad aetud 2-3 töötajaga, nüüd on 
ametnike arv kasvanud iga aastaga. 
Oma kogemustepagasile toetudes  
võiksid selgitada!

Tõsi, et kogemusi ma nende tööl oldud 
aastakümnetega sain kuhjaga. 1968. aas-
tal valiti mind Otepää linna täitevkomitee 
sekretäriks, enne seda olin kahes koossei-
sus olnud saadik, kuulanud ja protokol-
linud koosolekuid. Kokkuvõtlikult öeldes: 
olen töötanud nelja linnapea – Rudolf Vou, 
Harald Veeroja, Jaanus Raidali ja Aivar 
Nigoli alluvuses ning kahe riigikorra ajal. 
   Kahte esimest aastakümmet viimase 
kümnendiga võrrelda pole võimalik. Vene 
ajal oli Otepää rajoonikeskuse alluvuses 
linnake, nüüd on Otepää vald ise nagu 
rajooni keskus. Taasiseseisvumisega koos 
taotlesid ju ka vallad iseotsustamise ja 
-olemise õigused oma kätte, õiguste ja 
kohustustega koos tulid ka ametid ja va-
jalikud ametnikud igasse valda.
   Sekretäriameti ajal olin kohustatud re-
gistreerima sünde ja surmasid, pidama 
elanike registrit, koostama ja kontrollima 
valimisnimekirju, tegema notariaaltoimin-
guid (volitusi, testamente), sisse- ja välja-
registreerimisi, pidama sõjaväekohuslaste 
arvestust. Kaks korda kuus sõitsin rajoo-
nikeskusesse Valka,kus vastavad osakon-
nad minu koostatud dokumentidest said 
vajalikud andmed oma aruannete jaoks. 
Isegi palgaraha tuli kaks korda kuus käia 
Valgast toomas seni, kuni Otepääle loodi 
esimesed pangad. Ühiskondlikke abilisi 
värbasime appi loomade loendamiseks ja 
kartulimardikate korjamisele.
   Polnud meil tollal ühtki arvutit, abiks 
olid kirjutusmasin ja vändaga väike kä-
siarvuti. Suur töö oli igal aastal esitada 
rajooni linnade vaheliseks sotsialistlikuks 
võistluseks aruanne: seal tuli kirja panna 
linna ettevõtete (ART, Sangar, Areng, si-
dejaoskond, võitööstus) plaanitäitmised, 
linna heakorrakonkursi tulemused, üritus-
ed kultuurivallast jms. Tuleb märkida, et 
Otepää osutus üsnagi tihti parimaks Valga 
ja Tõrva ees.
   Aastail 1990-2000 võimaldati mulle 
väiksemat töökoormust, olin kassapidaja 
ja lõpuks arhivaar-asjaajaja. Tööaja lõpuks 

sain ka arvuti ja mitmete teistegi masinate 
kasutamise selgeks. 

Sinu kiituseks ja auks tahan tunni-
stada, et teist sinutaolist, kes teab 
peast kõiki Otepää tänavaid, ote-
päälaste aadresse, nimesid, peresid, 
lapsi – teist sellist inimest Otepääl 
vist pole. Kas peaksime kiitma Sinu 
mälu, Sinu pikaajalisest sekretäri-
ametist tulenenut või armastust oma 
kodupaiga vastu?

Mälu üle ma pole pidanud kurtma.Tõsi 
on see, et praeguseni leidub neid, kes rut-
tavad minult küsima vajalikku aadressi, 
kellegi perekonnanime või sünnipäeva.
   Kodupaik on Otepää olnud mulle 
1954. aastast, sünnipaiga järgi on aga 
meie 6lapseline Karode pere pärit hoopis 
Pikajärvelt, Põlvamaa piirilt.
   Lõuna-eestlasteks oleme jäänud kõik: 
õde, venna pere ja mina oleme otepää-
lased, vend ja õde on elvalased. Otepää 
külge sidusid mind kindlalt abielu Verner 
Tedrega ja äiapapa Hindrik Väärandi ak-
tiivne sporditegevus. Olin minagi nooru-
ses suusarajal, võrkpallis ja lauatennises 
omamoodi tegija. Mehe ja ämma kaudu, 
kes mõlemad olid rahvateatris, püsis kul-

tuurihuvi: minu rida oli laulukooris juba 
kuulsa August Krentsi koorijuhi päevist, 
nüüd jätkuvalt Lepalinnus.
   Lapsed on nüüdseks mujal: Virge kõrg-
haritud meditsiiniõena oma perega pealin-
nas ja Sirje oma perega Jõgeval. Otepääd 
paluvad lapsed hoida – ilusaim paik, kuhu 
nemad ja nooremadki tahavad tulevikus 
tulla.

Kuidas on Otepää aastakümnetega 
muutunud ja kas eakal inimesel on 
siin hea elada?

Muutusi on palju ja ikka paremuse suu-
nas. On uusi ja ilusaid maju. Ka 
keskväljak ja tänavad on avaramad, kor-
rastatud. Rääkimata sellest imedemaast, 
mis laiub Pühajärve tervisekeskuse ümber, 
parkides ja järve kallastel.
   Pensionäril pole ka minu arvates häda 
midagi: olen teiste hulgas laulukooriga 
näiteks Soomes Vänlekil käinud, juubeliks 
pakuvad lapsed reisi Rootsi. Kodulinnas 
oleme aga omaealistega arutanud, et hu-
vilisi oleks küll, kui vaid leitaks võimalusi 
käsitöömeistritele, liikumisrühmadele, - 
seda näiteks vana haigla ruumides.

Küsis AILI MIKS
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Traditsiooniline Eesti rattamaratonide sarja kuuluv Elion Estonian Cup 
maastikurataste Otepää osavõistlus toimub laupäeval, 29. juulil star-
di- ja finishipaigaga Tehvandi Suusastaadionil.
   Võistluspäev algab lastesõitudega kell 10.30 Tehvandi Suusas-
taadionil, kus vastavalt vanusegruppidele on ette valmistatud eri-
neva pikkusega võistlusrajad. Lastesõitude vanuseklassid on kuni 
6aastased, 7-8, 9-10 ja 11-12aastased. Kõigile osa võtnud lastele on 
auhinnad.
   Rattasõidu põhidistantsi 55 km start on kell 12.00 ning orienteeruv 
finisheerimise aeg kell 13.30. Oodatav osavõtjate arv ligi tuhat ratturit
eesotsas eesti maastikurattaspordi paremikuga.
   Matkadistantsi pikkus on 30 km ja stardiaeg kell 13.15. Matkasõidu-
ga viiakse samaaegselt läbi noortevõistlus N14-16, M14 ja M16 vanu-
seklassides. Ülejäänud matkasõidust osavõtjatele fikseeritakse vaid
sõiduaeg.
   Otepää VII Rattasõit toimub Otepää valla teedel marsruudil Teh-
vandi Suusastaadion-Kirikuküla-Annimatsi-Madsa-Kääriku-Harimä-
gi-Kääriku-Matu-Poslovitsa-Rüa-Munamäe-Tehvandi Suusastaadion. 
Võistluste ajal on tavaliiklus eeltoodud marsruudil osaliselt häiritud 
ning ette võib tulla lühiajalisi liikluspiiranguid. Palun olla liiklemisel 
ettevaatlik ning jälgida liikluskorraldajate juhiseid.
   Täpsem informatsioon võistlustele registreerimise ja toimumise 
kohta on saadaval Hawaii Expressi Otepää Rattapoes ja internetiaad-
ressil: www.esport.ee/estoniancup.
   Ilusat suve ja kohtumiseni Otepää Rattasõidul.

peakorraldaja NEEME ERNITS 

25. juunil kogunes hulk võrkpallureid ja kaasaelajaid Nõuni küla pal-
liplatsile jaanipäeva järgsele tervist taastavale võrkpalliturniirile PÕR-
SAS CUP 2006.
   Kell 11 loositi osalenud 6 võistkonda ja korraldajad soovisid võistle-
jatele sõbralikku ja sportlikku suhtumist, kuna mäng ei käinud mõisa 
peale vaid lihtsalt põrsa peale. Palliplatsil oli suur hulk tasavägiseid 
mänge, millest väljusid võitjana Kertu, Tõnu ja Lembitu võistkond. 
Peale turniiri said nii osalejad kui ka pealtvaatajad kohapeal keha kin-
nitada grillvorstide ja sašlõkiga.
   Autasustamiselt lahkusid võitjad karikate ning 18 kilo kaaluva elu-
sa põrsaga. Täname turniiri toetamise eest Palupera vallavalitsust ja 
Päidla OÜ, kes pani välja armsa auhinna - põrsakese. Toredaid osale-
jaid ja pealtvaatajaid tänab Nõuni Külaselts ning loodab kohtuda järg-
mise aasta juunis.

RUTA REIM

Kultuuriministeerium ootab 2006. aasta sügisese koolivaheaja sisus-
tamiseks taotlusi neilt spordiklubidelt, kes soovivad korraldada sport-
likku tegevust lastele ja noortele. Taotlused toetuse saamiseks tuleb 
esitada posti teel hiljemalt 31. augustiks 2006. a. aadressil: Kultuu-
riministeerium, Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, märksõnaga „Sportlik 
koolivaheaeg“.
Lisainfo: Elgur Palta , tel 628 2328 või Malle Englas, tel 628 2260.
   Toetuse saajad avalikustatakse ministeeriumi koduleheküljel www.
kul.ee hiljemalt 20. septembriks 2006.a. Läbivaatamisele ei kuulu nen-
de spordiklubide taotlused, kes ei ole 2005. aasta kohta riikliku sta-
tistilise vaatluse korraldajale esitanud nõuetekohast riiklikku statistika 
aruannet.
   Taotluse vorm on kättesaadav Kultuuriministeeriumi koduleheküljel 
http://www.kul.ee/index.php?path=0x1x796

VII Otepää rattasõit

Nõunis toimus Põrsas cup

Kultuuriministeeriumi pro-
jekt „Sportlik koolivaheaeg“

Puka valla kultuuri ja spordirahvas osales Võrtsjärve suvemängudel

Tänavused suvemängud toimusid see-
kord Kolga-Jaani vallas Viljandimaal. 
Mängud korraldati kahes erinevas kohas. 

Kergejõustik ja korvpall toimusid vallakeskuses 
Kolga-Jaanis ja teised alad ning kultuuriüritused 
Võrtsjärve kaldal Ulgel. 
   Mängud algasid kalapüügivõistlusega ja puka-
lastele hästi, sest Kalev Brikker ja Andres Orastu 
tulid teisele kohale Tarvastu kalapüüdjate järel 
ja Viiratsi ees. Pendelteatejooksus olid lapsed 
tublid ja said viienda koha nagu ka täiskasvanud 
jooksjad.
   Naiste 100 m jooksus olid Puka parimad Leelo 
Jegorova ja Maia Looskari 6. ja 7. kohaga, kau-
gushüppes olid parimad Looskari 6., Aili Popp 
8. ning Karin Kõiv 9. kohaga. Naiste kuulitõukes 
oli 4. Looskari ja 5. Jegorova. 800 m jooksu võitis 
Popp ajaga 2.59,0, Jegorova oli kuues.
   Naisveteranide esimeses vanuserühmas võitis 
60 m jooksu Mari Piir ajaga 8,4 ja kolmas oli Kai 
Kadaja. Kaugushüppes võitis Kadaja tulemusega 

4.23, Piir tuli teisele kohale. Kuulitõukes ja 500 m 
jooksus saavutas teise koha Piir. Kadaja jäi kuu-
litõukes neljandaks.  Naisveteranide teises vanu-
serühmas saavutas Liiri Looskari 60 m jooksus, 
kuulitõukes ja 500 m jooksus 3. ning kaugushüp-
pes 5. koha. Meeste 100 m jooksus tuli Mario Kants 
13., kaugushüppes Andrus Looskari 5. ja 1500 m 
jooksus Kristjan Moorast 5. kohale. Meeste kuu-
litõukes oli Pukast võistlemas 5 osalejat, kolman-
daks tuli Margus Kübar, neljas oli Jaanus Hiiemäe, 
7., 8., 9. vastavalt Andrus Looskari, Riho Kägo ja 
Tiit Hiiemäe. Meesveteranide esimeses vanuserüh-
mas oli kuulitõukes neljas Heikki Kadaja.
   Aastajooksus joostakse igal aastal 1m pikem 
distants ja seekord oli pikkuseks 2006 meetrit. 
Parim poiss oli Kalev Nurmetu 9. kohaga ja ar-
vestades, et ta oli teistest 6 aastat noorem, tuleb 
tema tulemust seda enam hinnata. Tüdrukutest 
oli pukalastest parimad Janeli Lilleallik 3. koha-
ga, Teele Tiidt 5. kohaga ja Laura Tiirmaa ja Kaidi 
Possul 7. ning 8. kohaga.

Tüdrukute rahvastepallis ei olnud meie mängija-
tel loosiõnne ja ühe kaotusega jäime 4. kohale. 
Võistkonnas mängisid Triinu Nurmetu, Arette Riis, 
Kaari Tilga, Kerttu Tilga, Enelin Jürise, Kati Kõiv, 
Eliise Nurmetu, Leana Viira, Kersti Undrits. 
   Meeste korvpallis tulid Miko Sarapuu, Riivo Tutk, 
Argo Kaldmäe, Arvo Kaldmäe neljandaks. Naised 
said tänavakorvpallis teise koha. Mängisid Mirja 
Sarapuu, Merli Miljan, Jaanika Stets. Noormeeste 
tänavakorvpallis olid Sten Tiidt, Tarmo Jõesaar, 
Valdar Vaht, Jaanus Vutt, Willu Põldsepp kolman-
dad ja seda ülinapilt, sest kolme esimese vahel tek-
kis surnud ring ning arvesse läks punktide suhe. 
Petankis tulid Kalju Venski, Erki Saarmann ja Baibi 
Villem kuuendaks.
   Ujumises läks hästi meie paaril Alar Lamp-Aili 
Popp, kes lõpetasid teisena. Kanuusõidus said 
Kunnar Vahi ja Alar Lamp kolmanda ning nais-
test Aili Popp ja Leelo Jegorova neljanda koha. 
Kokkuvõttes olime neljandad.
   Vallavanemate ja volikogu esimeeste võistlusel

tuli Puka paar Heikki Kadaja ja Kunnar Vahi teiseks. 
Päeva viimane ala oli mälumäng, kus Pukat esin-
dasid Eerik Müts, Ants Kallis, Agur Ostrak, Velvo 
Mõttus, Toivo Punga. Nad juhtisid mängu algusest 
peale, kuid kahjuks tuli lisaküsimusega anda juh-
tohjad Viiratsi võistkonnale, jäime teiseks. 
   Kivile maalimises oli teemaks lapsemeelsus ja 
meie Taavi Tiidt sai 6. koha. Teist aastat järjest 
hindas kohtunikekogu parimaks meie metsameest 
Kalmer Tamme, kellel tuli sae abiga valmis teha 
lillealus.
   Võrtsjärve mängudel on juba pikka aega tra-
ditsiooniks, et valdade taidlejad näitavad õpitut. 
Seekord oli teemaks “Mereröövlid Võrtsjärvel”.
   Lõpetuseks tänan ja kiidan kõiki Võrtsjärve män-
gudel osalejaid ja korraldajaid ning võistkondade 
kokkupanejaid. Tean oma kogemustest, et see on 
suur töö.
   Jätkugu kõigil ka edaspidiseks mängulusti, sest 
meile neid mänge ju tehaksegi.

 Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

http://www.esport.ee/estoniancup
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Müüa

kruusa, 
liiva ja mulda 
koos kohaletoomisega. 

 
Tel 513 4647

Pikk päevatee on jõudnud õhtusse,
tunde lööb vaid igaviku kell

Südamlik kaastunne Luulele armsa 
abikaasa ja tütar Kaire perele isa 

OLEV TERVE
16.04.1926 - 23.06.2006

kaotuse puhul.
Alma, Siina Ilmi, Luile, Anita, 

Laine ja Rutti perega

Soovin osta 
omanikult kinnistu 

(võib olla majaga) 
Otepää ümbruses,  

veekogu läheduses. 

Tel 510 8622 
(pole kinnisvaramaakler)

AS Parmet
pakub tööd  

HAKKAJATELE  TÖÖMEESTELE.

TÖÖ ERINEVATEL SEADMETEL.

Väljaõpe kohapeal.

Helista 766 9444, 503 4707 või tule kohale.

Paigaldan juukse-
pikendusi.

Info tel: 513 0307
Pühajärve Puhkekeskuse 

juuksur Pille.

Sügav kaastunne omastele

NIINA LUIGE
14.01.1938 - 21.06.2006

kaotuse puhul.

Ene, Eha, Ants

HILDA SAAR
12.10.1919 - 11.06.2006

VALDIK SILLAOTS
07.11.1930 - 21.06.2006

Su tee on käidud,
koju minna, oh laske 

väsind rändaja

Eluaegset naabrit Liiva talu 
peremeest

ANTS KUKKE
mälestavad Helje ja Raimond 

perega

Mälestame endist kolleegi

SUSANNA LIDMETSA.
Tunneme kaasa

omastele.
Endised töökaaslased kontorist.

Siiras kaastunne Alo ja Eike perele 
isa, äia ja vanaisa

KASIMIR JODSCHE 
kaotuse puhul.

Silja, Helin ja Tiiu peredega.

Avaldame kaastunnet omastele 
kalli

TUIJA LAMMI
kaotuse puhul.

Otepää vallavolikogu ja valla-
valitsus

Mälestame klubi liiget 

EDUARD AAMERIT
ja tunneme südamest kaasa 

lähedastele.
Otepää Lionsklubi

Firma NIKPO teeb katlamaju, kesk-
küttesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel. 506 8509

Müüa lõhutud küttepuid koos ko-
haletoomisega.
Tel. 511 7109, õhtuti ka 767 1709.

Soovin üürida Otepääl ahi- või 
keskküttega 2-toal. korteri pike-
maks ajaks  Tel. 5345 9161
 
Otsin Otepääl aktiivset, energilist 
ja lapsesõbralikku lapsehoidjat, 
kes on valmis nädalalõppudel ja 
vahel ka argipäeval hoidma tasu 
eest 11 kuu vanust Oskarit. Soovi-
tav oma transport. Kontakt – 5623 
9302. Kristi

Üürile anda 2 tuba ja köök erama-
jas. 5698 9562

Huvitav ja suhtlemisrikas vaba 
graafikuga tasuv töö Lõuna-Ees-
ti piirkonnas. Võimalus teenida 
4000.- nädalas. Õpetame tasuta. 
Nõutav auto. Registreeri vestlusele 
5555 2800, 557 5510

Üürin kolmeks kuuks korteri või 
maja Otepääl. Tel. 5227 899

Ostan või üürin 1-aastaks 2-toalise 
keskküttega korteri Otepääl. Tel. 55 
42 648

Ostan maad 15-16 ha Otepää lähe-
dal. Tel 5660 0738

Pakun tööd meestöölisele Pühas-
tes asuvasse puukooli. Tel 5126 
884

Üürin 1-4 toal korteri Otepääl, või 
pool maja, pesemisvõimalus. Tel  
5805 3751

Võtame tööle FIE-sid, vajalik isikli-
ku sõiduauto olemasolu. CV saata 
Elva, Kesk 17 või e-mailile : tiia.
marosov@post.ee. Lisainfo Tiia 
Marosovilt tel 7456 021.

K U U L U T U S E D

Müüa lõhutud küttepuid 

Hind 340 kr/m3 .

Transporditasu kokkuleppel.

Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Vajatakse vaarikakorjajaid 
juulis-augustis 
Otepäält 13 km. 

Info ja registreerimine 
5698 5765, Teder

AS Parmet

 pakub tööd 

tootmisjuhile, 

kelle ülesandeks on 
tootmise organiseeri-
mine, tellimuste vatu-
võtmine, suhtlemine 
klientidega, hinnapak-
kumiste tegemine jne.

Vajalik kõrge pingetalu-
vus, kohusetundlikkus ja 
eelnev kogemus tööde 
organiseerimisel.

Helista 766 9444, 503 
4707 või tule kohale.

Rollerid ja
rollerite hooldus
Soodsad tööriistad
• Kompressorid, trimmerid, trellid jne jne

TULE JA VAATA! Valga mnt.2 Otepää
Tel. 5662 9904

AUTOKÄSIPESULA Kliendikaardiga  -15%

E-L 10.00 – 19.00

 
Otepää Vallavalitsus otsib oma meeskonda

turismi- ja arendusspetsialisti 
Otepää Vallavalitsuse turismi- ja arendusspetsialisti 
peamisteks tööülesanneteks on Otepää valla turismivaldkonna 
arendamine; arendusprojektide kirjutamine ja läbiviimine; pi-
irkonna maine kujundamine.
Nõuded kandidaadile:

•kõrgharidus;
•projektide kirjutamise oskus ja eduka läbiviimise koge-
mus, oskus koostada pressiteateid;
•inglise keele valdamine kõnes ja kirjas, teise võõrkeele 
valdamine suhtlustasandil.
Kasuks tuleb:
•töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasu-
tuses 

Omalt poolt pakume:
•huvitavat ja vastutusrikast tööd 
•palka 7900.- krooni

Kandideerimiseks saata hiljemalt 11.08.2006.a oma sooviavaldus ja CV 

aadressile Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või 

e-maili aadressile vald@otepaa.ee.    Lisainfo tel: 766 4800.

Otepää Vallavalitsuses leiab tööd

spordinõunik
(0,5 kohta)

Otepää Vallavalitsuse spordinõuniku peamisteks töö-
ülesanneteks on Otepää valla spordialase tegevuse 
ja arengu planeerimine ja koordineerimine.
Nõuded kandidaadile:

•soovitavalt kõrgharidus;
•võõrkeele oskus suhtlustasandil.

Kasuks tuleb:
•varasem töökogemus riigi- või kohaliku oma-
valitsuse ametiasutuses 
Omalt poolt pakume:
•huvitavat tööd sportimiseks heade võimaluste-
ga piirkonnas

Kandideerimiseks saata hiljemalt 11.08.2006.a oma soovia-

valdus ja CV aadressile Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 

67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee. 

Lisainfo tel: 766 4800

Madsa Puhkeküla võtab tööle 

kohusetundliku, tehnikat tundva, 
juhilube omava 

karske  TÖÖMEHE

Info: tel. 514 8103; 767 9656

SA Tehvandi Spordikeskus
annab teada

avatud on uuenenud toitlustuskompleks
hooajal iga päev 12-21

pakume: * a la carte
  * grupimenüü
  * peolauad

 * päevapraad 30.- 
     (iga päev 12-14)

     TULE JA TUTVU!

Täpsem info telefonil 766 9504 ja 
kodulehelt www.tehvandi.ee

Kustus elu vaikis valu
väsisid Su töökad käed.

Uinus igavesele unele meie kallis 
emake, vanaema, vana-vanaema

VILMA MALS
4.XI.1927 - 16.VII.2006

Leinavad tütred peredega ja poeg 
Madis.

Mälestus on kuldne lüli 
elu raudses ahelas...

Mälestame unustamatut

VALVE MÜRKI
16.07.1936 - 11.01.1995

Nõuni külast 
70. sünniaastapäeval.

Albert ja Väino

Uuenenud Pubi 

„NUUSTAKU” 
(endine „Setanta” pubi) 

IGA PÄEV KELLA 
11.00  – 24.00-ni.

Samas igal reedel ja 
lau-päeval õhtuti kella 
20.00-st elav muusika.

AUGUSTIKUU 
 kava:

04.aug. - Naabrivalve 
05.aug. - Lii Kattmann 
11.aug. - Amadeus 
12.aug. - Bond Bänd 
16.aug. - Qvalda 
17.aug. - Raen Väikene 
18.aug. - Hoia ja keela 
19.aug. - Guitz & Erka 
25.aug. - Hoovus 
26.aug. - Reliikvia

Valga Puu OÜ 
müüb 3meetriseid küttepuid Otepääl

koos kohale toomisega. 
Lepp -  180 kr. / rm
Okaspuu  -  180 kr. / rm
Haab –  150 kr. / rm
Kask –  260 kr. / rm

Info E-R kell 9:00 – 16:30       tel. 767 0370 

KÜTTEPUUD
Tel. 555 90 450

 

               Valga põik 3

pakub järgmisi teenuseid:

Täpsem info ja aegade broneerimine  telefonil 525 2942

maniküür, pediküür, depillatsioon, ripsmete ja kulmude 
püsivärviga värvimine, näohooldus, päevameik, 
klassikaline massaaž, meemassaaž, spordimassaaž, 
tselluliidiravi mähise ja massaažiga.

Hea klient!

Sügav kaastunne Ivole ja Üllele kalli 
isa

EDUARD AAMERI
surma puhul.

Sõbrad

mailto:tiia.marosov@post.ee
mailto:tiia.marosov@post.ee
http://www.tehvandi.ee/


Otepää 
muusikakool 
otsib oma kollektiivi 
osalise koormusega

 (2 tundi nädalas)

RAHVAMUUSIKA ANSAMBLI 
JUHENDAJAT

Avaldus, CV ja haridust tõenda-
vate dokumentide koopiad saata 
4. augustiks Otepää muusikakooli 
aadressil:
Koolitare 7, 67403 Otepää, 
Valgamaa
 Info tel. 528 1543

20. juuli  20068

JOOGA tervisev�imlemise kursus

juhendaja Milda Maria 
Trinskyte

25.-27. august

info Marika Kapp 5561 3320

OTEPÄÄL

OÜ Sulevauto
pakub tööd 

AUTOREMONDILUKSEPALE.
 
Samas vajatakse tehnikakauplusse 

MÜÜJAT. 

Telefon 7655 007 ja mobiil 5147 833.

III Nõuni Triatlon
Laupäeval, 29. juulil algusega 12.00 Kullipesa spordiplatsil. 
Registreerimine kohapeal.
Info tel. 513 9071

OKK 68 lend ning 
klassijuhatajad Urve ja 

Tiia!
11 aastat on meie viimasest 

koolikellast - aeg on kokku 

saada!

   22. juuli 2006 saab toimu-

ma Otepää lähistel meie lennu 

kokkutulek, palun registree-

ruge ja küsige lisainfot e-posti 

aadressil: lend68@otepaa.

ee või telefonidel: 528 9267 

Kristel ja 525 2929 Rave.

   Kokkutulekule on oodatud ka 

klassikaaslased, kes olid meiega 

erinevatel õppeaastatel, aga ei 

lõpetanud meiega koos Otepääl.
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